
 ترم ثاني ) نصوص ( )٢٠١٢( يزهراإلعدادي األ نياإلسراء يف اللغة العربية للصف الثا


	���������                                                سعيد عابدين          لالطالع على كل جديد يرجى زيارة/ أ��������
��������������
� 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ﴿يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾

  الثاني اإلعدادياإلسراء يف اللغة العربية للصف 
  تقدم

  امللزمة الشاملة لفروع اللغة العربية للصف الثاني اإلعدادي األزهري
  )نصوص(                                               

  إعداد األستاذ
  سعيد أمحد عابدين

  من كالم املصطفى عن فضل العلم
�ِ�َ�ِ�َ��                               « ): ر	�ل ا� ��� ا� ��� و	��(ََ��َل ْ�45َ6ْ7ًَ� ِ��2َِ%ِ, اْ%ِ+ْ�ِ� ، ِإن. َ-�ِ%َ, اْ%ِ+ْ�ِ� َ*ٌ�)'ُ& ا%َ$#ِ"َ!ُ� ِ�َ

  أ���� أ��� وا����ا�� 
	���د ��� )�Aٌ�ٌ4ْ:َ �.�5َا ا%@.َ$�َء ا%<'ْ=َ�� 7ِْ> 4�َ7َ.ِ�ِ�ْ� ِ%$� َ:2ُْ�ُ, ٌ;�. َ:6َْآُ, َ�ْ+8ُُ�ْ� َ�ْ+8ً�
  -:من أقوال الشعراء

 * أآ�م �) '�&� %�$ #�م******************* ا� �� أ��ف ����ب و����� 

 .� ا�-�ل وا�5 4 وا3داَب .��/1م****************** #�ر ���/� .-�,س ا� �� وا%�ف 

 8ً�
 �
 .-� @�5ت ورب ا��<�ح وا�-��******************** '� ���> ا� �� 8 ;�ِ: 

 AB��� *4 ���� ا C; A***************** وا����'-ِ �4 �DEون ا�
  إن ا����ء 
 أدعية للمذاكرة واالمتحان

���$ %���� و'� �J5� �����ن .��J�ا�:قبل املذاكرة �� � �' �J�                                      A�KLا� ��;M ب��N4 ا�B.و A�KLن ا���-� �;O�و'� 
��ة  و.4B ا���Nب�% ��/�Qا� 4 أ� �Jا�� ،(�

Yآ�ك،                    ا��J� إ�� أ�J. V�W� ا�����)، و �U5 ا������)، و ا��AKST ا��-�


V/�&N، و أ��ار�� 
��%/V، إ�V %�$ آ4 ��ء #�'�، ����Q ا* و � � ا��آ�4 ��
  ��و#��

�� #�أت و�� �Z[5 و�� ; ��Z،: بعد املذاكرة V%أ�/�د �إ� �Jء #�'� ا����  .�د\ %�� ���/� إ���، إ�V %�$ آ4 

��V إ8 إ��V,ا��J� إ�� ;�آ�V��% Z، و ���Z أ��ي إ��V: يوم االمتحان $C����WC و8  8�� 

�) ا�]����):أثناء االمتحان Zآ� �إ� V��L�� Z�ا�^� 8 إ�� إ8 أ ��Q� �وأ�Z ار�� ا��ا���) '� �� '� #��م 
���/V أ�/`�_ رب إ�� 

  
  

 �  ا
	ي �� ������
��و�ِ�َ� و�.. و��� ����.. وَ�َ�َ� ��ر.. ا ..�� .و%�$ و�#�.. وهَ!َم و�
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  النص األول
  أمحد أمني : القائل                          وحي البحر :::عنوان النص 

  تعلم يف األزهر ثم التحق بالقضاء الشرعي ثم اشتغل به عامني  ثم مدرسا بكلية اآلداب ثم عميدا هلا :  ::::نشأته 
  )صالحزعماء اإل  -  اإلسالمضحى  –فجر اإلسالم  –فيض اخلاطر ::: ( أهم أعماله 

              نال جائزة الدولة األدبية                                       ) ٢(منح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة) ١:::: (اجنازاته 
  ربية اختري عضوًا مبجمع اللغة الع) ٤(تعلم االجنليزية وترجم كثري من الكتب األدبية ) ٣(

  يتحدث الكاتب عن مجال البحر ومجال أمواجه وجوده وشدته ::: ما يدور حول النص                             م ١٩٤٣: :::اتهوف
                                         من صور الزمان صورة صادقة  أسطولجبار حىت لريتعد منه ، وديع حىت ليلعب به طفل،هذا هو البحر جبماله وجالله ::::::::  احلفظ

                                        حيارب الصخور الصماء فيغلبها بصربه  وجتهمه وابتسامه وعبوسه ولينه وشدته صبور ال ييأس جمد ال ميل  إقباله يف
   يءشهو كل  وإذا شيءال  هي فإذانفسه  يفمع رقته وسالسته ويذيبها  وينال من قسوتها وصالبتها

  معاني املفردات 
��	ه	       ا�����   ��	ه	   ا�����   ��	ه	          ا�����   

�     آ��� ا���� ��ي ا�����   ���ر�  ()��%          '&�%       ا$��ام ا��"ل   د����ا

  ا��	5�           ا��4	ر       , �2	ف      , �012     , ��� و, �.�" ا-�      , ��+س

  ا�9	آ?            ا��د�<       =���ًا         ;	:9	        ا���9	ء أو ا�����ة        ا���	ء

��A;         B@%        , �9+م            , ���=       %�C45     %�ا��� %'�; Bر�CD  

	C�E�           	;�F 	C9���      �C;-ل      ا��)��       ا�G@-ا�9.? ا���;��        ا  

%�@&@            %���C@      ��:��2      ا�����9       ا�"اHا�����ة            ا�  

I;را        %J	� �= K��       ��:	Cا�����          ا�  

  النص الثاني
  أمحد حسن الزيات:::: ذكرى املولد                                  القائل :::: عنوان النص 

   وحي الرسالة )٢(تاريخ األدب العربي ) ١::: (أهم أعماله                            م١٨٨٥هـ  أو ١٣٠٣:: مولده 
  عضو جممع اللغة العربية) ٥(صاحب جملة الرسالة )٤(جزالة األلفاظ )٣(رشيق األسلوب )٢(كاتب بارع ) ١::: (مكانته 

   صفات املصطفى) ٢(مولد احلبيب الذي غري جمرى التاريخ ) ١::: (ما يدور حول النص   
هذا اليتيم  يفو�ده وسلطانه أن يظهرا   هذا املنزل املتواضع يفتبارك اهللا ما أبلغ حكمه ،وأجل شأنه، شاء لنوره أن يشرقا :::: احلفظ

                            باألفئدةالعقول وكلمته أنوط  يفالعيون ودعوته أبرع  يفيته أبهر آلتكون   احليي األميهذا  يفولعلمه وقرأنه أن يظهرا   الوادع
  بالقدوةوينظم احلياة  كان حممد بن عبد اهللا صورة خلقا سويا لريسم األخالق باملثل ويعلم الدين بالعمل  

  معاني املفردات 
��	ه	       ا�����   ��	ه	   ا�����   ��	ه	          ا�����   

�	   ا�C	دي      ا��ادع �M Bر��   N@	�� N�M أي   %J+O ن	;    ��CDB أ

�  �	�Jن   د@��ر  ا-@�ة  ا��"وة      ذو $�	ء     $�

���Eًا  ��&   �.	ت  �M	ل     أ��ى ��F+5ًا (��%   أ;�C ا����ن  

  هW��UV  &ً&   '�<  $1"      أ(�N        أ�Jط

  �KC�H ا���.���ن =� ا^=	ق , و�? �KC   ا�1\ّ]اذ   ا@�G	ل ووYF   �	ول     ا����ب       ا-=U"ة 
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  ث النص الثال
  معاوية بن أبي سفيان األموي :::: القائل                          خطبة معاوية حني قدم املدينة:::عنوان النص 

  أسلم عام الفتح ::::: إسالمه                            ولد عند ظهور اإلسالم ::::: مولده 
  ومسي عام اجلماعة ٤١صالح ابن على كرم اهللا وجهه عام ) ٣(صارع عليا على اخلالفة   ) ٢(سياسي داهية ) ١:::: (مكانته 

  هـ ٦٠:::: وفاته 
  العدل واحلزم  ) ٢(إظهار الدستور اجلديد ) ١:( موضوع اخلطبة      اخلامتة ) ٣(موضوع اخلطبة ) ٢(مقدمة ) ١(:مكونات اخلطبة 

  سرة بواليتي ولكني جالدتكم بسيفي فإني واهللا ما وليتها مبحبة علمتها منكم وال م:::::::: النص دراسة  
  معاني املفردات 

��	ه	  ا�����   ��	ه	       ا�����   ��	ه	   ا�����   ��	ه	    ا�����   

	Cو��� 	  أ$]رآK   إ�	آK   دJ   _)W=  _��@  _�M.�ت J.	را  ا�2&=�  

��%  F��	ت (��	ن  =�$%  �9ة���  �Jد;� أذ   �Jأذ a�M   �����5ّ"ر ا�  ���W$ %��45  

	'K�5"�   K��;ر	V  �=	�� ?;0   أ;� ;��  ا�ّ)   Y�ء وا��	�ا�� ?  ا���اد ا���M�.��2آK و,��   

  ا���G ا�WE��   ا���9   ر=H_  أ;_   �	;�ة   4	�"ة

  
  النص الرابع 

  حممد عبد اهللا بن املقفع :::: القائل                         يف النصائح واحلكم ::: عنوان النص 
  فارسي ::: أصله 

  كان مرتمجا جميدا) ٣(كان كاتبا بارعا ) ٢(نشأ نشأة عربية متأثرا بالثقافة الفارسية واليونانية ) ١::::(نشأته 
  هـ١٤٢مات مقتوال سنة ::: وفاته 

  العديد من النصائح الطيبة الغالية التي لو طبقا اإلنسان ال ستفاد منها الكثري:::ما يدور حول النص 
                                                                          بشرك وحتننك  وللعامة وحمضرك  - عطائك-وملعرفتك رفدك  ابذل لصديقك دمك ومالك :::::::::::::احلفظ

 واضنن بدينك وعرضك على كل أحد وإنصافكعدلك  ولعدوك

  معاني املفردات   
  معناها       الكلمة   معناها   الكلمة      معناها                 الكلمة          

b�=��  b:	�"وأ� b=ر	��&�� ا��'%  ا,��M	ر  ا�����      %�O	1;  

�45   KC	�G)   KC9	b:  ر="ك d�45  NG�ت ا��	�F  b� آ&= 	ًJW�ّ  

��Hك  b@��'رك و�H$ ن	�  $�%  ودB  (��%  ه4��%   

?ّHه�%  آ"ر5%   ا���2   ا��O  Y:ا�V  ع	��  

  , 5 ,   �G5��K ا��f	ل (��%  ا��)�ف  ا��"ا(Y   �5"�" ا���_ ا�]ي ��5"ث =�%  � ا���V<إ�	;

      ��د ;	�YHE  ���ردك   ا����g   ا���اب

  ;�� وا@<  ;�$Y    آ�	ل   �5	م

  
  



 ترم ثاني ) نصوص ( )٢٠١٢( يزهراإلعدادي األ نياإلسراء يف اللغة العربية للصف الثا
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  النص اخلامس 
  املنفلوطي ::: القائل                                  الشرف : عنوان النص 

  عمل بوزارة احلقانية ) ٥(عمل بالصحافة ) ٤(حمبا لألدب) ٣(تعلم باألزهر ) ٢(مبنفلوط  نشأ) ١::::: (نشأته 
  م ١٩٢٣:::: وفاته                             إحكام الصياغة ) ٤(رقة األسلوب ) ٢(روعة التصوير ) ١:::(أسلوبه 

  مكانة الشرف) ٣(التحدث عن الشرفاء ) ٢(تعريف كلمة الشرف ) ١::: (ما يدور حول النص 
  راحته يف خدمة ا�تمع  أوماله  أوببذل حياته  اإلنسانوهو الذي يناله ..الشرف احلقيقي  إالال شرف  :::::::::النص دراسة

  معاني املفردات
  معناها        الكلمة                  معناها       الكلمة       معناها           الكلمة          

%�	��     B[M+�    ��E�          K�(�            %��	h  ��	CJه"ف و  

��b ا���اآ�  أه�%          (1	G)i;   B�:	ء     ;�]ل) 0�) b���=   آ�ن	ا�� b��) �أي ���

? �4	�G�M      KC9	   %:�W�� ا��"اء   ���4 �"أ  

  ا-@�ة ا��9��     ا��"وة   ا�"=	ع      ا�ّ]ود

%5j� ����ا          ا���J�U   ���4ه	     ����  

��:	Eا�"اه��     ا�   N:ا��ا    Y��ا�� ?  ا��داء 

  ا��9	�U�O l	 k�O "�;  ا��C	=_    ا�.��اء     ا��A@	ء

  انتهت مذكرة النصوص بفضل اهللا وأمتىن من اهللا أن جيعلها يف ميزان حسناتي
   سعيد عابدين / أ

 

 

��
 ��� �
 ..'��5�� و
�� '^��� '� رب �V ا���L %�$ آA� � 4 أ%��/�J أو �� /Z�W. �J أ%�� 
                                                       V#ك %�$ رز�K&�و ،V�^5
 Vو�/-�ب إ�� ،V� �
'� رب �V ا�C; ،��L ��� � ��ك 

��J�� Vإ�� ���D� � و���Lك %�$ �/�ك، .��L ��دك إ���� c�-�' 8، و��ء 
 …إ��V ر� �� و;���./��دي %���� آ��� أد
��� و;-���� آ��� 

��� را�A ا���ل Y�W; T. ا���ل �رب إن أ%��/� �'  ...�/Qا� ��� Y�W; T. ALBا� �وإن أ%��/�....  
�J5ا� ��� Y�W; T. �� ا� �وإن أ%��/�....Aا���� ��� Y�W; T. ا�-�ة �وإن أ%��/�....  

��
��� �Q) ا�/� Y�W; T. A���eQا�� �ا.....وإن أ%��/� �وإن أ%��/�f���/ا� (Q� ��� Y�W; T. ('�/�.....  
�K&ا� ��� Y�W; T. ح�Cا�� �وإن أ%��/� ......��Bا� (Q� ��� Y�W; T. ءT/
  ......وإن أ%��/�� ا
��� ا� ��دة Y�W; T. 1��; ��/��%وإن أ .......g51ة ا��% ����L; T. 4&5ا� �وإن أ%��/�.......  

�5�K�. ء�� ��� ; �� �� ��Lا� V� رب �'�
.......'� رب %��/�� أن أآ�\ ا�Y��ب و8 أآ�\ ا��Y�>…�� أ�V أ�Z ر
 ...��K ; �� ذ��
� آ��iة .�آ�ه� و�K; 8ه�� 

�Q//�ًا، .��/�Jت أ�Z .� �/�ي �D� . 4 ا�� �ت .�J/ا� ،�K&ا� Vو� ��Lا� V� رب �'…. 
�ً� أ#�ل '� رب       ��J�                                               '� رب ��) أآ�ن ��/�$ أ#�ل '� رب، و��) أآ�ن 

  …و��) أآ�ن ��Kو
ً� أ#�ل '� رب، و��) أآ�ن � ��ًا ا� ��� أ#�ل '� رب '� رب

 اإلسراء يف اللغة العربيةخاص ببوابة 


